
Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do projektu

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. 
Dz.U.2018.poz.l431) Powiat Mielecki ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera spoza sektora 
finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Mielec stawia na zawodowców -  
edycja II", w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19, Działanie 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego, Oś Priorytetowa IX-Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

I. CEL PARTNERSTWA:

1. Wspólne opracowanie i realizacja projektu pt.: „Mielec stawia na zawodowców -  edycja 
II" mającego na celu wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb 
rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

2. Wsparcie w zakresie modyfikacji kształcenia zawodowego w następujących szkołach 
(partner może wybrać jedną lub więcej szkół do wsparcia):

—  Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

—  Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

—  Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

II. ZAKRES I ZASADY PARTNERSTWA:

W ramach Projektu planuje się realizację następujących zadań:
1. Opracowanie diagnozy przez Beneficjenta we współpracy z pracodawcą-partnerem wskazującej 

na zapotrzebowanie rynku pracy na zawody, których nauczanie wybrana szkoła zamierza 
otworzyć lub zmodernizować, na podstawie badań, analiz, prognoz dotyczących 
zapotrzebowania rynku pracy na określone kwalifikacje i wykształcenie, obejmującą możliwości 
wybranej szkoły w tym zakresie;

2. Otwarcie kształcenia w nowym zawodzie lub weryfikację i modyfikację kształcenia w zawodzie 
już nauczanym w wybranej szkole;

3. Opracowanie podstawy programowej dla nowego/modyfikowanego kierunku kształcenia w 
ścisłej współpracy z partnerem w celu dostosowywania oferty edukacyjnej w szkołach i w 
formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy;

4. Utworzenie klasy patronackiej w wybranej szkole;
5. Udział Pracodawcy - Partnera w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach 

utworzonych/zmodyfikowanych;
6. Objęcie praktykami/stażami u pracodawcy -  partnera wg programu praktyk/staży ściśle 

wynikającego z programu nauczania dla nowego zawodu i/lub zmodyfikowanego:
- nauczycieli praktycznej nauki zawodu w minimalnym wymiarze 160 godzin
- uczniów objętych projektem w minimalnym wymiarze 300 godzin i nie więcej niż 970 godzin w 
odniesieniu do udziału jednego ucznia lub słuchacza w ww. formach wsparcia przez cały okres 
trwania projektu.

Strona 1



II. OBOWIĄZKI PARTNERA:
1. Opracowanie wspólnie z wybraną szkołą i Powiatem Mieleckim diagnozy wskazującej na

zapotrzebowanie rynku pracy na zawody, których nauczanie wybrana szkoła zamierza otworzyć 
lub zmodyfikować, na podstawie badań, analiz, prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku 
pracy na określone kwalifikacje i wykształcenie, obejmującą możliwości Zespołu Szkół 
Technicznych w Mielcu w tym zakresie;

2. Opracowanie wspólnie z wybraną szkołą podstawy programowej dla nowego/modyfikowanego 
kierunku kształcenia w celu dostosowywania oferty edukacyjnej w szkołach i w formach 
pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy;

3. Objęcie patronatem nowego/modyfikowanego kierunku kształcenia w wybranej szkole;
4. Wyznaczenie pracownika/pracowników do wzięcia udziału w egzaminach potwierdzających 

kwalifikacje w zawodach (nowych/modyfikowanych) w charakterze egzaminatorów lub 
obserwatorów;

5. Objęcie praktykami/stażami wg programu praktyk/staży ściśle wynikającego z programu nauczania 
dla nowego lub zmodyfikowanego zawodu:
• -minimum 1 nauczyciela praktycznej nauki zawodu w minimalnym wymiarze 160 godzin każdy.
• minimum 6 uczniów objętych projektem w minimalnym wymiarze 300 godzin każdy. Okres 

realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi minimum 300 godzin przez cały 
okres trwania projektu.

6. Zapewnienie stażystom/praktykantom przyjmowanym na praktykę zawodową lub staż 
zawodowy warunków określonych w Regulaminie konkursu nr RPPK.09.04.00-1P.01-18- 
025/19, pkt. 2.2, ad. 2, który jest dostępny pod poniższym adresem: 
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2152-9-4-poprawa- 
iakosci-ksztalcenia-zawodowego-nabor-nr-rppk-09-04-00-ip-01-18-025-19

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PARTNERA:
1. Spełnia warunki określone w Regulaminie konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19, tj. 

Partnerem mogą być wszystkie podmioty -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);

2. Jest pracodawcą, który jest żywotnie zainteresowany rozwojem kształcenia młodzieży i docelowo 
zatrudnieniem absolwentów nowoutworzonych lub zmodernizowanych kierunków kształcenia;

3. Nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom 
wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich 
na podstawie:
a. Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. DZ.U. z 2017 poz. 

2077)
b. Art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywających wbrew przepisom na terytorium RP, (DZ.U. z 2012 poz. 769)
c. Art. 9 ust. 1 pkt. 2 i 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. DZ. U. 2018 poz. 703)

IV. KRYTERIA WYBORU:
1. Kryteria formalne:

a. Zgłoszenie konkursowe (dalej zwane „zgłoszeniem") zostało złożone we wskazanym terminie i 
miejscu.

Strona 2

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2152-9-4-poprawa-iakosci-ksztalcenia-zawodowego-nabor-nr-rppk-09-04-00-ip-01-18-025-19
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2152-9-4-poprawa-iakosci-ksztalcenia-zawodowego-nabor-nr-rppk-09-04-00-ip-01-18-025-19


c. Wraz ze zgłoszeniem złożono wszystkie wymagane dokumenty.
d. Zgłoszenie jest podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Partnera.

2. Kryteria merytoryczne:
a. Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa.
b. Posiadany potencjał społeczny Partnera rozumiany jako zdolności społeczne (kapitał 

społeczny w postaci umiejętności do samoorganizowania się i współpracy oraz 
zaangażowania w poprawę sytuacji grupy docelowej).

c. Posiadany potencjał techniczny (w tym sprzętowy i warunki lokalowe), kadrowy 
i organizacyjny, pozwalający na realizację Projektu.

d. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze.
e. Koncepcja udziału Partnera w projekcie.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowiązany 

do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):
1.1 wypełnionego „Formularza Oferty" w oparciu o zamieszczony wzór w Ogłoszeniu o otwartym 

konkursie na wybór Partnera do projektu na stronie internetowej: www.powiat-mielecki.pl,
1.2 aktualnego wypisu z KRS (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub innego równoważnego 

dokumentu potwierdzającego formę prawną i organizacyjną oraz umocowanie osób go 
reprezentujących,

1.3 zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty),

2. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, 
własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz 
poświadczone za zgodność z oryginałem.

3. Oferty należy dostarczyć do siedziby Powiatu Mieleckiego osobiście, za pośrednictwem poczty lub 
usług kurierskich, adres: , ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Otwarty nabór na Partnera w projekcie w ramach konkursu nr: RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 
do dnia 05.03.2019 r. do godz. 12:30.

4. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Powiatu Mieleckiego.
5. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

6. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. 
Dz.U.2018.poz.l431) oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania 
przedmiotowego ogłoszenia. Na potrzeby otwartego konkursu, przyjmuje się, że wskazany 
okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21. dzień od dnia 
opublikowania przedmiotowego ogłoszenia.

VI. PROCEDURA KONKURSOWA:
1. Informacja o konkursie i Regulamin umieszczone są na stronie internetowej: 

www.powiat-mielecki.pl.
2. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Powiatu 

Mieleckiego.
3. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. Jej pracami kieruje Przewodniczący Komisji.
4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

Strona 3

http://www.powiat-mielecki.pl
http://www.powiat-mielecki.pl


5. Każdy z członków Komisji Konkursowej weryfikuje oferty zgłoszone przez oferentów w drodze 
otwartego konkursu, pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów określonych 
w pkt. IV Regulaminu.

6. W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa:
1) ocenia oferty pod względem formalnym - ocena polega na sprawdzeniu czy oferent podał 

wszystkie niezbędne informacje według zamieszczonego „Formularza Oferty" oraz dołączył 
wymagane dokumenty. Komisja ma prawo wezwać oferenta do dokonania uzupełnień.

7. W drugim etapie konkursu, Komisja Konkursowa:
1) analizuje merytoryczną zawartość ofert,
2) przyznaje odpowiednią liczbę punktów według kryteriów opracowanych w „Formularzu 

Oferty",
3) wskazuje najwyżej ocenione oferty,
4) przeprowadza ewentualne negocjacje z najwyżej ocenionymi Oferentami, celem 

konkretyzacji zasad współpracy przy realizacji projektu,
5) po przeprowadzonych negocjacjach rozstrzyga konkurs i wyłania Partnera lub Partnerów.
6) w przypadku, jeżeli negocjacje z najwyżej ocenionymi Oferentami lub jednym z nich nie 

dojdą do skutku, Komisja Konkursowa dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji z kolejnym 
lub kolejnymi najlepiej ocenianym/ocenianymi Oferentem/Oferentami,

8. Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół.
9. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera do 

wspólnej realizacji projektu.
10. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku postępowania 

konkursowego. Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej www.powiat-mielecki.pl w terminie 3 dni 
roboczych od dnia podjęcia ostatecznej decyzji przez Komisję Konkursową.

11. Z Partnerem/Partnerami, wyłonionym w toku postępowania konkursowego, zostanie zawarta 
umowa o partnerstwie, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

12. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Mielec, 11.02.2019 r.
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